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A z iinneptó1 a h étkiiznapi iinn epek felé.
Babits es a szá zéves Nyugat költői

A tavaly 100. szü letésna pját ünneplő Nyugat iro
da lomtörténeti hatása minden bizonnyal azé rt
töretlen még ma is, mert a magyar irodalmi mo
de rnség megszületésének fóruma és d okumen
tuma. A folyóirat köré csoportosu ló alkotók köl
tői programjána k középpontjáb an a művészet

autonómiájának kiv ív ása, az alkotás sajá t belső
törvényeinek felisme rése és megfogalm azása,
valamin t egy önálló iroda lmi nyelv megterem
tése áll t, ami a közös célok ellenére különböző

poé tikai eljáráso kon keresztül megvalósul ó,
egy mástól eltérő költői paradi gmakat eredmé
nyezett. Gondo ljunk Ady Uj versek, illetve Kosz
tolán yi Négy fal között című verseskönyvének
alapvető szemléletbeli k ülönb ség ére, Babits, Füst
Milán első köteteinek, az avantgárd hatása alatt
született költeményeknek, vagy éppen Kar inth y
írásai nak poé tika i sokszínűségére. Rába György
tanulmánykö tetének bevezető értekezése (A Nyu
gat poétikáinak metamorfózisai), mely a Nyugat köl
tészettanának jellemző jegyeit , valamint e közös
vonáso knak az egyes életművekben egyéni ars
poétikaként megvalósul ó iroda lmi formá it vizs
gá lja, már címében e sokrétűségre utal. Rába
Gyö rgy a nyugatosok költői magatartásának kö
zös vonását "az értékek ran grendjében" látja ,
melynek csúcsá n a tragikum áll. Noha tragikus
életérzésük közös gyö kere a dekad entizmus,
sze mléletü k hátterében más-más hatások érvé
nyesülnek: míg Ady tragikum-felfogásának hát
terében Nie tzsche áll, add ig Babits tragikumról
vallott néze teinek ő szt ő riz ője az antikvitás. A tra
gikum ellensúlyozására tett költői kísérletek is
k ülönböz ö utakat nyitn ak a Nyugat költészeté
ben: Tóth Arpádnak a szépség, Juhász Gyulának
a "művészetek éden é", Kosztolányinak a lét ha
tárh elyzeteit kinagyító szemlélete, míg a fiatal
Babitsnak a szépség mellett a humor, a groteszk
és a fantasz tikum jelenti a tragikum ellenpontját.

A korsza k meghatáro zó tematikus m ot ívu
mai nak átfogó vizsgá latához a kötet szerzője 
Arany János és Kosz tolányi Dezső szó haszná
lata nyomá n - bevezeti a /lelső forma foga lmá t,
amit vala milyen irod alm i toposz vagy műfaj i

konvenció egyediesített alakváltoza taként úgy
határozhatunk meg, mint a költői szöveg jelen
tésének központi szervezőelvét. Babits Mihá ly
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Millt kiiliinös hirmond ákezder ű versében példá ul
az ősz beáll táról szóló hír az európai kultúrkör
fontos toposzának, a híradás rno tívu m ána k egye
di variá nsává válik, míg az Adáz kutyámban ki
alakult dialógu s ösz tönlény és bölcs értelem k ő zt

a középkori iroda lom óta ismeretes test éslélek vi
tája-toposzt korszerűsít i. Babit s Hazám! c írn ű

költemén ye a tudatban történő utazás, mely a
csodálatos utazás,a menngbemenetel és a nietzschei
örökvisszatérés toposzát egyesí ti. A csodálatos uta
zás alakváltoza tai azo nban nemcsak Babits köl
tészetét, hanem a Nyug~t korszakána k egészét
átszövik, sőt hatása az UjllOld alkotóinak téma
választásában is érv ényes ül (Pilinszky: Senkiföld
jéll;Nemes Nagy Agnes: Villamos) . Rába György
értelmezésében Ady Az eltévedt lovas című verse
egy létezett és legendájában létező lovas va ló
sághű, ám körülményei miatt tapa sztalat fölötti,
aza z csod álatos utazásának előadása, A MarSall
című Tóth Árpád-vers képzeletbeli űru tazás,
míg Kosztolán yi Bologna című költeménye az
uta zás hatására a csod a élményének belső átélé
seként válik a toposz alak válto zatává. A motí
vum poétikai alapo n megvalósuló variánsa it
képviseli Kassák és Illyés Gyula egy-egy műve:

A 16 meghat a madarak kircpii/llekben "a csodá la
tosság benyo másá t az önmagukban csak szo 
katlan tap asztalatoknak egy fölfokozo tt létezés
hatását k ö zvet ít ő. filmszerű pergése jeleníti meg",
miközben az Óda Európához az uta zás csodála
tos természetét életképként idézi föl. A harma
dik nemzedék utazás-verseiben egyfelől az ön
életrajzi ihletet tség, másfelől az ámulat gesz tusa
a versek szervez ője (például Weöres Sándor Ba/l
el Malldebcll című költ em ényében, vagy Jékely
Zoltán Kóborlás lt ál iában című versében), a Trisz
t ánnal tiltem kezder ű Radnót i-vers azo nban a
csod álatosságet a csod a elhárításában nyilvánít ja
ki. (Ugy vélem, hogy a csodálatos utazás toposzá
nak rendkívül invenciózus és költészettörténeti
szempontból igen átfogó bemutatását tovább ár
nyalh atn á Karinthy Frigyes Utazás Farentidooa,
valamint Capillária című kisregényeinek érintőle

ges tárgyalása is, melyek alcímük alapján Gulli
ver ötöd ik és hatodik út jaként a toposz világiro
dalmi előképei k ő zt nem említett Swift-regényt
"í rják újra". Annál is inkább , mivel az akimer űl é«

mot ívurn át. illetve Capillária csodá latos víz alatti
világának bemutatását tekintve Karinthy regénye
Babits Atlalltiszával is intertextuális kapcso latba
l éptet het ö.) A bdső [orma toposz- és mot ívum
alapú felfogásának hasz nálata irodalomelméleti
szempontból is mega lapozott, ösztönzője Ernst
Robert Curt ius, André Jolles és különösképpen



Northrop Frye elmélete, de a tartalmi elemek
művészi elrendezéseként értelmezett belső for
ma Fónagy Iván meglátásaival is rokonítható.

A Sipos Lajos szerkesztette Babits Kiskönyv
tár részeként megjelenő kötet írásainak fele Ba
bits Mihály költői életművének állít emléket. A ta
nulmányok sokoldalúan járják körül a költő főbb

verstípusait. jellemző műfajait, a költemények
hátterében álló világirodalmi mintákat és esz
metörténeti hatásokat, valamint a versszövegek
stilisztikai-poétikai sajátosságait. A "térhatású
lelkikép" irodalomelméletileg talán kevésbé kö
rülhatárolt verstípusának hátterében Bergson
ösztönzésére az a felismerés áll, hogy körvona
lazatlan élményeinket csak úgy hívhatjuk elő, ha
valamely mozzanat formát társít hozzá. A Leve
lekIriskoszorújából időszakának egyes darabjai a
disszociációs verstechnika mintapéldái, melynek
alapja a vers jelentésszerkezetét elmélyítő disz
szociációs (egy központi gondolatot vagy motí
vumot analógiák útján kifejtö) gondolkodás.
Noha Babits elhatárolódott az izmusoktól, több
eljárásával megelőzte az avantgárdot. A Vakok a
hídon című 1912-es képverse. a központozás exp
resszív fölhasználása, a kihagyásos versbeszéd
vagy éppen a versírás filmszerűségealkotói sok
oldalúságának bizonyítékai. Külön verstípust
képviselnek életművénbelül az értekező líra je
gyében fogant versek, melyekben egy-egy Ba
bits-esszében fölvetett probléma - olykor akár
nyelvi fordulatok szintjén is - költeményeiben
tér vissza. A Vers a csirkeház melJó? az Ezüstkorcí
mű esszével, a Csillag után Az írástudók árulásd
val, a Restségdicséreti című vers pedig a Babits
hagyatékban fellelhető cím nélküli esszével
mutat tematikus vagy éppen szó szerinti megfe
leléseket. Ezek a belső intertextuális kapcsolatok
a harmincas évek elejétó1 szemléletesen példáz
zák Babits költői gondolkodásának módosulá
sát. A tárgyi megfelelések verstípusa a babitsi ob
jektív líra jegyében - melyben "a költő a dologi
világ vagy esemény fogalmi tengelyére fűzött

képzetekkel a tapasztalat leírásánál tágabb, na
gyobb értékrendű jelentést objektivál" - a hét
köznapi tematikából kibornló filozófiai tartalmú
versek csoportja. Babits életművében nem ritka
a népmese vagy tündérhistória benyomását kel
tő vers, melyet a tapasztalattól eltérő törvények
világán alapuló fantasztikum hat át. Megvilágító
erejű ezzel kapcsolatosan a Vadak a fa körülcímű
vers értelmezése, mely a költeményt a proppi va
rázsmese tipikus mozzanataival olvassa össze.
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Poétikai szempontból a kötet legélvezetesebb
része a ritmus és emlékezet kapcsolatát boncol
gató rész, illetve az a felismerés, mely szerint
egy gyermekdal ritmusa - működésének ter
mészete miatt a prousti önkéntelen emlékezés
elvéhez hasonlóan - több Babits-vers ritmikai
alapjává válik.

A szerző külön fejezetet szentel a Jónás k(iny
vének, melynek nemcsak tartalmi és stilisztikai
elemzését végzi el, hanem a szöveg hátterében
álló filozófiai, eszmetörténeti hatásokat is feltárja.
A kegyelem és a szeretet moráljának az ótesta
mentumtól gyökeresen különbözö világnézeti
megnyilatkozása Bergson ösztönzésének tulajdo
nítható, az ingyen kegyelem gondolata pedig
Szent Agostonhoz vezeti az értelmezőt. "Ahogy a
felső akarat a hibáiban megátalkodott városnak
és népének - a bibliai cselekménnyel szöges el
lentétben - a megtérés legcsekélyebb jele nélkül
is megbocsát, ez a gesztus avatja a Jónás könyvét
az egyszerű emberek gondolkodását megté
vesztődiktatúrák elleni, időszerű történelmi lee
kévé, egyszersmind a szeretet és megbékélés
időtlenülegyetemes érvényű üzenetévé."

Az utószó tanúsága alapján "ez a kötet főhaj
tás a százéves Nyugat előtt; a tisztelgés minde
nekelőtt a nagy nemzedéknek szél, közülük is
elsősorban Babitsnak (. .. ). De kijár a tisztelet
adás legalább pars pro tot~ a nyomaikba lépő if
jabb nemzedékeknek is." Igy kaphattak helyet a
kötetben a Hajnal Anna és Jékely Zoltán költé
szetét átfogóan bemutató tanulmányok, valamint
a Weöres Sándor 1989-ben kiadott posztumusz
kötetérőlírott kritika is.Az Eletrajzi áttűnések pró
zában ésversben alcímet viselő Kosztolányi-fejezet,
mely többek közt a Kínai kancsó című novella di
rekt önéletrajzi olvasatát adja, némiképp ellent
mond a többi fejezet poétikai szempontú megkö
zelítésének és motivurnközpontú vizsgálatának.
A korábbi fejezetek differenciált és terminológia
ilag precíz különbségtétele empirikus szerző, il
Ietve az irodalmi szövegekben megszólaló költői

én között e fejezetben rendre összemosódik. A ta
nulmánykötet kompozíciós elvét tekintve szintén
kilóg a sorból a Gyergyai Albertről szóló szemé
lyes hangú visszaemlékezés, ami azonban nem
csorbítja a kötet írásainak fent bemutatott érde
meit. (Argumentum, Budapest, 2008)
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